
 
 
 
 
 

 
Do naszego zespołu szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za sporządzanie wniosków o 

wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie IP Box. 
Miejsce pracy: Poznań 

 
Doradca podatkowy 

 
 
Opis stanowiska: 

• sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w zakresie IP Box,  

• bieżące doradztwo podatkowe i księgowe, analiza dokumentacji w zakresie IP Box dla 
klientów Pravna Group, 

• doradztwo podatkowe w Pravna Group, 
• prowadzenie webinarów z tematyki IP Box, 
• współpraca z biurami rachunkowymi i księgowymi. 

 
 

  Wymagania: 
• wyższe wykształcenie prawne lub księgowe, 
• tytuł zawodowy doradcy podatkowego 
• doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ulgę IP Box, 
• dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie ulgi B + R, 
• umiejętność rozwiązywania problemów, słuchania i współdziałania, 
• chęć tworzenia nowych produktów, 
• otwartość na doświadczenia związane z prowadzeniem webinarów, 
• bardzo dobra organizacja pracy, terminowość oraz posiadanie umiejętności analitycznych, 
• dodatkowym atutem będzie wiedza księgo umożliwiająca sporządzanie korekt rocznych 

podatkowych. 
 
 

Oferujemy: 
• bycie częścią firmy, przez którą ewoluuje rynek prawniczy, 
• codzienną styczność z nowymi technologiami, procesami automatyzacji i prężnie 

rozwijającym się marketingiem, 
• dobrą organizację pracy i narzędzia do jej wykonywania, 
• możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju własnych 

umiejętności, 

• pracę w trybie stacjonarnym  
• współpracę w oparciu o UoP lub B2B. 

 
CV proszę wysłać na adres: hr@epravna.pl w tytule proszę wpisać 1120_SP/A 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji 
przez Pravna Group Sp. z o.o., Klasztorna 26/2 61-779 Poznań, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji" Jeśli 
wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o dołączenie 
zgody o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 
Pravna Group Sp. z o.o., Klasztorna 26/2 61-779 Poznań, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pravna Group Sp. z o.o., Klasztorna 
26/2 61-779 Poznań. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Inne dane, w tym również dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oże zostać 
odwołana w dowolnym czasie. 


